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Çocuk Odaklı Hak ve Toplum Temelli Sosyal 
Hizmet Modelinin Yaygınlaştırılması Projesi 

kapsamında, ÇAÇA Derneği tarafından “Sosyal 
Hizmet ve Kaynaklara Erişim Kılavuzu” 

geliştirilmiştir. Ailelerin mevcut durumu, ihtiyaç 
ve beklentileri esas alınarak hazırlanan bu 

kılavuzun amacı, ailelerin mevcut hizmetlere ve 
kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmaktır.

ÇOCUKLAR AYNI ÇATININ ALTINDA 
DERNEĞİ

ÇAÇA Derneği, çocuk temel hak ve özgürlüklerinin 
koşulsuzca uygulanması ve bütün çocukların 
eğitim ve sağlık gibi tüm sosyal hizmetlerden 
eşit haklarla yararlanması gerektiği gerçeğini 
savunarak bu alanda çalışmalar yapan bir sivil 

toplum kuruluşudur.
 ÇAÇA Derneği dezavantajlı çocuklar ve 

ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok 
çeşitli program ve projeler uygulamaktadır. 

Uyguladığı programları, yerelin özelliklerini 
dikkate alarak, çocukları ve aileleri dikkatle 

dinleyerek, gerektiğinde hızlıca müdahale ederek, 
gerektiğinde ise durum tespitleri ile belirlediği 

sorunları önceleyerek gerçekleştirmektedir. ÇAÇA 
Derneği geliştirdiği çocuk odaklı toplum ve hak 

temelli sosyal hizmet modellinin yaygınlaştırılması 
amacıyla çok ortaklı işbirlikleri çerçevesinde 

çalışmalarına dezavantajlı mahallelerde 
devam etmektedir.



Sosyal Hizmet ve Kaynaklara Erişim Kılavuzu     54      Sosyal Hizmet ve Kaynaklara Erişim Kılavuzu

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve 
DAYANIŞMA VAKFI
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi, Saray Apartman, 
No: 22 Merkez/BATMAN
Tel: 0488 213 40 75

Gıda Yardımı
İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az 

olmalıdır.
• Tutarı ilgili heyet belirler.

Barınma Yardımı
Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan 
muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı, betonarme ev yapımı, 
prefabrik ev yapımı, ev eşyası yardımı için ayni veya nakdi olarak yapılır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az 

olmalıdır.
• İhtiyaca göre 12, 20 ve 25 bin TL’ye kadar destek verilir.
• Tutarı ilgili heyet belirler.

Yakacak Yardımları
İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 
bedelsiz olmak üzere en az 500 kg. kömür dağıtılır. 

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA) 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoksulluk ve 
yoksunluk içinde yaşayan çocuklar, gençler, aileler ve 
dolayısıyla mahalleyle gerçek anlamda kendi güçlü 
yönlerini ortaya koyabilmeleri için birlikte düşünerek, 
eşit ve katılımcı bir anlayışı benimseyerek 
hareket eder. 

AB Delegasyonu tarafından finanse edilen bu proje 
bir yandan hak temelli yoksullukla mücadele örneğini 
ortaya koyarken diğer taraftan bu yaklaşımın alınan 
sonuçlarla olan ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır. 
Hak temelli yaklaşımın sunduğu en kalıcı etki 
çözümlerin olayın dışından birileri tarafından 
“üretilmesi ve uygulanması” yerine, bireylerin kendi 
hayatları hakkında söz sahibi olan kişiler olarak gören 
ve birlikte düşünerek adımları oluşturmanın kişilerde 
ve toplulukta sağladığı özgüvendir.

Koşulları ne olursa olsun, eşit ve saygın bireyler 
olarak görülmek, tıkanan potansiyelleri açmada son 
derece etkilidir. Eğer istenen sonuç hak temelli sosyal 
hizmet modeli ise, yöntemlerin kişileri söz sahibi ve 
sorunların eşit paydaşları olarak algılanmalarından 
geçmelidir. 

ÇAÇA’nın ve yürütülen projenin en büyük başarısı, 
bu duyguyu çocuklardan başlayıp bir mahallede 
gelişmesine yardımcı olabilmesidir.

Bu projede hak temelli ve yardımsever yaklaşımların 
birbirinden hem yöntem, hem de sonuç açısından 
farklılıklarını vurgulaması son derece değerli bir katkı 
sunmaktadır. ÇAÇA deneyimini bu kavramsal çizgiler 
üzerinden aktarmak ise hak temelli yaklaşımın yerel 
yönetimlerde hayata nasıl geçirilebileceğini ortaya 
koyarak, benzer oluşumların güç kazanmaları için 
güçlü bir model teşkil etmektedir.

BATMAN'DA SOSYAL HİZMET VE 
YARDIM SUNAN KURUM VE SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI
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Şartlı Eğitim Yardımı
Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula 
devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. 

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Öğrenci belgesi
• Gerekli görüldüğü takdirde sağlık raporu
• İlk ve ortaöğrenim çağında çocuğu olan aileler faydalanmaktadır.
Aylık ödeme miktarları:
• İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL
• İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL
• Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL
• Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL
• Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler 

adına açılan hesaplara yapılmaktadır. 
• Ödemeler iki ayda bir yapılmaktadır. Öğrenim süresi olan 9 ay için 

geçerlidir.

AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL 
HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 maaşları (yaşlılık maaşı, engelli maaşı, engelli yakını maaşı, evde 
bakım maaşı), gıda yardımları, nakdi yardımlar, kömür yardımları, şartlı 
eğitim ve şartlı sağlık yardımları, eşi vefat edenlere yapılan yardımlar ve 
diğer yardımlar hakkında bilgilendirme yönlendirme sağlamaktadır. 
Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlılara yönelik hizmetler hakkında bilgilen-
dirme ve yönlendirme sağlar.

Adres ve İletişim Bilgileri
144 Sosyal Yardım Destek Hattından ulaşılabilmektedir.
İşitme engelli bireyler: Hafta içi 08.00-21.00 saatleri arasında (0549 
441 2144)  numaralı hat üzerinden 3G özelliği destekleyen 
telefonlardan ulaşabilirler.
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi, 80. Yıl Caddesi, No:20 Merkez/BATMAN
Tel: 0488 214 27 42 - 0488 214 66 25 - 0488 214 85 66
Fax: 0488 214 66 22 - 0488 214 66 24
E-posta: batman@aile.gov.tr

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden 

az olmalıdır.
• Yılda bir kere kış dönemi öncesinde verilir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
Eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları 
devam ettiği süre içerisinde aylık 275 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 
550 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

Başvuru ve Koşullar
• Eşi vefat etmiş kadınlar başvuru yapabilmektedir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• İki ayda bir PTT aracılığıyla ödeme yapılır.

Öksüz ve Yetim Yardımı
Annesi veya babası vefat etmiş çocuklara yönelik yürütülen düzenli ve 
nakdi sosyal yardım programıdır.

Başvuru ve Koşullar
• Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaş altı çocuklar faydalanabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Annesi vefat etmişse babası, babası vefat etmişse annesi, annesi ve 

babası vefat etmişse çocuğa bakan kişi başvuru yapabilir.
• Ödeme iki ayda bir 100 TL şeklinde yapılır.

Eğitim Materyali Yardımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, kıyafet, çanta, kırtasiye gibi temel 
okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az 

olmalıdır.
• İlk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başı-

na düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere verilir.
• Eğitim-öğretim dönemi içinde vakıflar tarafından belirlenir.
• Tutarı ilgili heyet belirler.
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Yaşlılık Yardımı
65 yaşını doldurmuş ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik yapılan 
yardım programıdır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Üç ayda bir toplu ödeme yapılır.
Bu yardımdan;
• 65 yaşını doldurmuş olan kişi,
• Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 
• 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, 
• Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yarar-

lanmayan, 
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, 
• Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama 

aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan bireyler 
faydalanabilir.

%40-%69 arası oranında engeli olan bireylere yöne-
lik yapılan ödemeler
• 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40 -%69 arasında 

engeli olan bireyler faydalanabilir.
Başvuru ve Koşullar
Bu yardımdan;
• Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 
• 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, 
• Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından 

yararlanmayan, 
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, 
• Talebine rağmen işe yerleştirilemeyen, 
• Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık 

net tutarının 1/3’ünden az olan bireyler faydalanabilir.
NOT:  Bu aylık 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa aynen 
ödenmeye devam edilmektedir.
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı, sağlık raporu
• Üç ayda bir toplu ödenir.

Faaliyetler
• İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin 

önlenmesi için tedbir ve müdahalede bulunmaktadır.
• Şiddete maruz kalma, şiddet ihtimalinin bulunması, çocuğun şiddete 

maruz kalması, şiddet ihtimalinin bulunması veya şiddete tanıklık 
etmesi durumlarında destek sağlanmaktadır.

• Durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu, ilin acil 
müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek, 
müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
• Kadın, çocuk ya da aile bireylerine yönelik şiddete maruz kalındığın-

da ya da risk altındayken şikayet ve ihbar edilebilmektedir.

Doğum Yardımı
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, canlı doğan birinci çocuğu için 
300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 
600 TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır. 

Başvuru ve Koşullar
• Anne veya anne adına baba, ya da kanuni temsilcisi
• Başvuru için evrak yardımı başvuru dilekçesi gerekmektedir.
• Ödemeler bireysel bazda tek seferlik yapılır.
• Ödeme PTT aracılığıyla yapılır.

Süt Parası
Başvuru ve Koşullar
• Analık sigortasından sigortalı olan kadınlar yararlanabilmektedir.
• Eşlerden birinin sigortasının olması veya doğum öncesi 120 kısa va-

deli sigorta pirimin yatırılmış olması.
• Resmi nikahının olması gerekmektedir.
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Evde Bakım Yardımı
Başvuru ve Koşullar
• T.C. Nüfus cüzdanı ve  sağlık raporu gerekmektedir.
• Engelli birey, ailesi ya da engelli bireyin yasal temsilcisi başvuru yapa-

bilmektedir.
• Ödemeler aylık yapılır.
Bu yardımdan;
En az %50 engelli ve ağır engelli durumu bölümü “evet” ibareli olan, 
İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme 
Heyetince bakıma ihtiyacı olan engelli olduğu tespit edilen, Hane için-
de kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net 
tutarının 2/3’ünden daha az olan kişiler faydalanabilmektedir.

İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜKLERİ
Öğle Yemeği Yardımı
8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul-
ların bulunduğu merkezlere ihtiyaç sahibi öğrencilere öğle yemeği 
yardımı yapılır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Her iki eğitim-öğrenim döneminde her gün karşılanır.
• Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler faydalanabilir.
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapılabilir ya da öğrenci-

nin öğrenim gördüğü okul ile iletişime geçilir.

Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe Yardımı
Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin 
ulaşım, öğle yemeği, barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapı-
lan yardımlardır.

%70 ve üzeri oranda engeli olan bireylere yönelik ya-
pılan ödemeler
18 yaşından büyük, %70 ve üzeri engeli olan bireyler faydalanabilir.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı ve sağlık raporu gerekmektedir.
• Üç ayda bir toplu ödenir.
Bu yardımdan;
• Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 
• 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
• Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık 

hakkından yararlanmayan, 
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, 
• Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık 

net tutarının 1/3’ünden az olan bireyler faydalanabilir.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı
Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı hanede ikamet ettiği, 18 yaşından 
küçük, %40 ve üzeri oranda engelli yakını olan bireylerin faydalandığı 
yardım programıdır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri engelli raporu olan bireyin 18 yaş 

üstü aile yakını faydalanabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı ve sağlık raporu gerekmektedir.
• Üç ayda bir toplu ödenir.
Bu yardımdan;
• Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 
• 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, 
• Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yarar-

lanmayan, 
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, 
• %70 ve üzeri engelli aylığı almayan, 
• Hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık 

net tutarının 1/3’ünden az olan bireyler faydalanabilir.
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Başvuru için;
15 yaş ve üzeri bireyler kimlik fotokopileriyle başvuru yapabilmektedir.

BATMAN TÜRKİYE GÖRME 
ENGELLİLER DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Adnan SAPANCI 
Adres: Şirinevler Mahallesi, Toptancılar cad. No:11 Merkez/BATMAN
Tel: 0532 637 75 48
Başvuru ve Faaliyetler
• Lise ve yüksek okul öğrencilerine burs imkanı sağlanmaktadır.
• Mesleki, yetenek veya bilgi edinmeyi amaçlayan kurslar 

düzenlenmektedir.
• Öğrencilerin, okullarında karşılaştıkları dezavantajları gidermeye yö-

nelik, ihtiyaç duydukları bireysel eğitim desteği sağlanmaktadır.
• Engelli bireylere yönelik Atletizm, futbol, futsal, goalball (kadın ve 

erkek), judo, satranç ve yüzme dallarında faaliyet sağlanmaktadır.
• Piyasada satışı yapılmayan ve/veya sınırlı olan, görme engellilerin 

ihtiyacı olan araç/gereçlerin teminini sağlanmaktadır.
• Az gören bireylere yönelik teknoloji destekli okuma mekanı 

sağlanmaktadır.

BATMAN ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ 
DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Nasreddin KAYA 
Adres: Şirinevler Mah. 1404 Sokak, No: 64, Merkez/BATMAN
Tel: 0532 387 93 20/ (0488) 213 33 88 
Faaliyetler
• Engelli bireylerin sosyalleşmesini desteklemeye yönelik spor faaliyet-

leri, futbol turnuvaları yapılmaktadır.
• Engelli bireylerin sporda kullanmasına yönelik olarak özel yapımlı 

tekerlekli sandalyeler Batman valilik desteği ile sağlanmaktadır.
Başvuru için;
Kimlik fotokopisi ve en az %40 engelli raporu ile başvuru yapılmaktadır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve ortaöğretim öğrencileri fayda-

lanmaktadır.
• Barınmadan lise öğrencileri faydalanabilmektedir. Ancak eğitim gör-

düğü okulun kaldığı yerden uzak olması şartı aranmaktadır. 
• Ödeme yıllık yapılır.
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapılabilir ya da öğrenci-

nin öğrenim gördüğü okul ile iletişime geçilir.

Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması
Özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerin faydalanmasına yönelik 
bir programdır.

Başvuru ve Koşullar
• 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.
• T.C. Nüfus cüzdanı
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapılabilir ya da öğrenci-

nin öğrenim gördüğü okul ile iletişime geçilir.

BATMAN ZİHİNSEL ENGELLİLER 
DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Abdullah GEZİCİ
Adres: Yeni Kültür Merkezi Yanı Merkez/BATMAN
Tel: 0534 789 40 98
Başvuru ve Faaliyetler
• Eğitim desteğine ihtiyacı olan bireylere istihdam desteği 

sağlanmaktadır.
• Fiziksel engeli olan bireylerin evlerine fizik uzmanı desteğiyle ziyaret 

ve tedavi desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda fiziksel engeli olan 
bireylere tekerlekli sandalye desteği verilmektedir. Rehabilitasyon ve 
sosyalleşme süreçlerine destek sağlanmaktadır.

• Engelli bireylere yönelik okuma-yazma kursu sağlanmaktadır.
• Lise ve üniversiteye hazırlanan görme engelli bireylere Bilgisayar 

desteği sağlanmaktadır.
• Zihinsel engelli bireylere yönelik yüzme kursları düzenlenmektedir.
• Engelli bireylerin evlilik ve düğün masraflarına destek 

sağlanmaktadır.
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BATMAN KADIN MERKEZİ VAKFI 
(KAMER)
Adres ve İletişim Bilgileri
Yetkili kişi: Meral TUNÇ 
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi, 80. Yıl Caddesi, Ömür Apartmanı, No: 6, 
Zemin Kat Merkez/BATMAN
Tel: 0488 213 96 77
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com
Faaliyetler
• Kadınların geleneksel statü ve rollerine, insan haklarına yönelik far-

kındalık çalışmaları yapılmaktadır. Bu anlamda salon toplantıları ve ev 
ziyaretleri yapılmaktadır.

• Kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak için 
kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır.

• Şiddete maruz kalma, şiddet ihtimalinin bulunması, çocuğun şiddete 
maruz kalması veya şiddete tanıklık etmesi durumlarında destek 
sağlanmaktadır.

• Kadının insan hakları dair çalışmalar yapılmaktadır.
• Erken çocukluk dönemine alternatif yaklaşım eğitimleri düzenlen-

mektedir.
• Sığınmacı kadınlara yönelik çalışmalar sağlanmaktadır.
• Çocuk yaşta evliliğe karşı farkındalık panelleri düzenlenmektedir.
Başvuru için;
• Başvurular internet aracılığıyla ya da bireysel başvuru ile 

yapılmaktadır.

BATMAN TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ 
A.Ş BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TÜPRAŞ)
Adres ve İletişim Bilgileri
İnsan Kaynakları Sorumlusu: Mustafa SOLAK
Adres: Batman TÜPRAŞ Bölge Müdürlüğü Merkez/BATMAN
Tel: 0488 217 25 02
Başvuru ve Faaliyetler
• Engelli bireylere yönelik iş garantili istihdam kursları sağlanmaktadır.
• Anne ve çocuklara yönelik maddi destek sağlanmaktadır.
• Kişisel-sosyal gelişim programları düzenlenmektedir.
• 50 kız öğrenciye eğitim desteği sağlanmaktadır.
• 8.sınıf kız çocuklarına liseye hazırlık kursları düzenlenmektedir.
• Okullarda ahşap atölyeleri ve hobi kursları düzenlenmektedir.

BATMAN ÇOK AMAÇLI TOPLUM 
MERKEZİ (ÇATOM)
Adres ve İletişim Bilgileri
ÇATOM Sorumlusu: Şükran ALTUN
Adres: 19 Mayıs Mahallesi, 920. Sokak Toplum Sağlığı Merkezi yanı  
BATMAN
Tel: 0532 462 37 34/ 0488 212 52 66
Başvuru ve Faaliyetler
• Okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, ev ekonomisi ve bes-

lenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek programları 
sağlanmaktadır.

• Seminer, sergi, etkileşim toplantıları, sinema ve tiyatro, önemli gün 
kutlama, tiyatro gösterisi, gezi ve piknik vb. etkinlikler yapılmaktadır.

• Anne-çocuk sağlığı, genel sağlık, eğitim programları, sağlık taraması, 
aşı kampanyaları yapılmaktadır.

• Meslek kazandırıcı ve gelir getirici alanlarda bilgi ve beceri geliştir-
meye yönelik eğitim programları sağlanmaktadır.

• Kadın girişimciliğinin desteklemesine yönelik olarak girişimcilik eği-
timi verilmektedir. Bu anlamda finans desteği sağlamada aracılık 
edilmektedir.

• Kadınlara yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
• Pazarlama ve satışa yönelik sergi veya şenlikler yapılmaktadır.
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BATMAN UMUT KERVANI İNSANİ 
YARDIM EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Şube Başkanı: Mehmet Atlı IŞIK 
Adres: Bahçelievler Mah. 1623 sok. No: 15/166 Merkez/BATMAN
Tel: 0507 706 73 59
Faaliyetler
• Yetim ve ailelerine yönelik maddi destek sağlanır.
• Mağdur-muhtaç ailelere yönelik maddi destek sağlanır.
• Yetim ve eşi ölmüş kadınlara maddi destek sağlanır.
• Aylık ve dönemsel yardım programları yapılmaktadır.
• Kurban kesimlerinde et dağıtımı yapılmaktadır.
• Muhtaç ailelere gıda ve giyim yardımları yapılmaktadır.
Başvuru için;
• İhtiyaç bildirilen aileler, tespit komisyonları tarafından takip edilip 

ailelere yardımlar yapılmaktadır.

BATMAN TÜRKİYE EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV)
Çocuk merkezli eğitime destek veren faaliyetler gerçekleşmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Vakıf Başkanı: Dilber ATİLLA
Tel: 0488 461 30 12
Adres: Belde Mahallesi, 3210 Sokak, No:21, Merkez/BATMAN
Faaliyetler
• Çocukların temel ve yaşam becerilerini geliştirecek atölye eğitimleri yapılmaktadır.
• İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik Matematik, Fen, Okuma, Sa-

nat ve Bilişim alanlarında eğitimler gerçekleşmektedir.
• Programlar, ders içi saatlerde Ateşböceği Öğrenim Birimi etkinlik alanında 2-8. sınıf-

lara uygun içerikler ile aktif bir öğrenme ortamında gönüllüler ile uygulanmakta.
• Toplam 12 saatten oluşan Ateşböceği Eğitim Programının 6 saati Bilişim 

etkinliğinden, diğer 6 saati ise Matematik Eğlenerek Öğren, Fen Eğlene-
rek Öğren, Okuyorum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Eğlen Öğren Hijyen 
gibi etkinliklerinden oluşmaktadır.

• 7-13 yaş grubu ilköğretim çağı çocuklar eğitimlerden yararlanabilmektedir.
Başvuru için; İlk ve ortaokul öğrencileri kimlik fotokopileri ile 
başvurabilmektedir. 

BATMAN İNSAN HAK VE 
HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM 
DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Yetim Birim Sorumlusu: Latif KAYA
Adres: Ziya Gökalp mah. 1704 sokak, Teymur Apt. No:1 BATMAN
Tel: 0507 191 08 85
Faaliyetler
• Yetim çocukların ailelerine ev eşyası alımı yapılmaktadır.
• Yetim çocuklar için dikiş makinası sağlanmaktadır.
• Sağlık taramaları yapılmaktadır.
• Maddi desteğe ihtiyacı olan yetimlere evlenmeleri için ekonomik 

destek sağlanmaktadır.
• Yetim öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaktadır.
• Piknik, uçurtma şenlikleri gibi eğlence programları    

düzenlenmektedir.
Acil Yardım Durumlarında;
• Gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı 

yapılmaktadır.
• Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar    

sağlanmaktadır.
• Çadır, prefabrik barınak, seyyar mutfak gibi ihtiyaç ünitelerinin 

kurulması sağlanmaktadır.
• Gezici sağlık TIR’ı, ilaç-tıbbi malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağ-

lık yardımları yapılmaktadır.
Başvuru için;
• Batman İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği maddi 

yetersizliği belirten dilekçe
• Anne adına hesap numarası (İBAN numarası)
• Nüfus kayıt örneği (anne adına nüfus dairesinden alınacak)
• İkametgâh (nüfus dairesinden alınacak)
• Fakirlik kâğıdı (muhtarlıktan alınacak)
• Yetim çocuğa ve annesine ait önlü arkalı kimlik fotokopisi (tek yüze 

gelecek şekilde)
• Çocuğa ait iki adet vesikalık fotoğraf
• Çocuk okula gidiyorsa öğrenci belgesi gerekmektedir.
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BATMAN EVRENSEL YAŞAM DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkan Yardımcısı: Yahya KOYUN
Adres: 1. Cadde, Çarşı Mahallesi, No:78, THY üstü Merkez/BATMAN 
Tel: 0553 348 28 20
Faaliyetler
• Genç bireylere yönelik meslek edinme kursları verilmektedir.
• Gençlere ve çocuklara yönelik sinema günleri, uçurtma şenliği gibi 

sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
• Okullara gezici araçlarla ziyaretler yapılmaktadır.
• Gönüllü çalışmaları mevcuttur.
• Bilgisayarlı muhasebe kursları ile gençlere iş imkânları 

sağlanmaktadır.
• 280 saatlik tıbbı sekreterlik kursu ücretsiz olarak verilmektedir.
• Talep üzerine ücretsiz seminerler düzenlenmektedir.
• Okullarda her hafta kişisel gelişim ve motivasyon üzerine seminerler 

düzenlenmektedir.
• Medeniyet gençlik merkezi ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.
Başvuru için;
• Başvurular nüfus cüzdanı ile yapılmaktadır.

BATMAN MÜSTAKİL SANAYİCİ VE 
İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)
Adres ve İletişim Bilgileri
Şube Müdürü: Muhammed CANDAN 
Adres: Turgut Özal Bulvarı, Bozo Golden Plaza, Kat: 4, No: 413   
Merkez/BATMAN 
Tel: 0530 370 85 82/ 0488 213 50 80
Faaliyetler
• Halk eğitim bünyesinde meslek edindirme kursları   

düzenlenmektedir.
• İŞKUR ve KOSGEB girişimcilik kursları düzenlenmektedir.
Başvuru için;
• 15-30 yaş grubundaki bireyler lise veya üniversite diploma ve fotoko-

pisi ile başvuru yapabilmektedir.

BATMAN SOSYAL GENÇLİK ve 
KÜLTÜR DERNEĞİ 
(GENÇLİK KÜLTÜR EVİ)
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Emrullah GİRGİN
Adres: Sağlık Mahallesi, Komando Caddesi, No:94, 72060   
Merkez/BATMAN
Tel: 0532 225 31 81 / (0488) 212 70 84
Faaliyetler
• İngilizce, Bilgisayar, Resim, Tiyatro, Bilgisayar Programlama, Diksiyon 

kursları ücretsiz olarak verilmektedir.
• AB çalışmaları, yönlendirme, rehberlik gibi alanlarda gençlere destek-

ler sunulmaktadır.
• Seminerler, kişisel gelişim ve lobicilik eğitimleri verilmekte, festivaller 

düzenlenmektedir.
• Tüm kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilmektedir.
• 15-30 yaş arası bireylere yönelik meslek edindirme kursları 

gerçekleşmektedir.
Başvuru için;
• Kimlik ve Diploma fotokopisi ile başvuru yapılabilmektedir.

BATMAN KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ (BART)
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Sabri ÖZDEMİR 
Adres: Atatürk Parkı Yanı Merkez/BATMAN
Tel: 0488 214 31 15
Faaliyetler
• Sinema, tiyatro gibi sanat etkinlikleri yapılmaktadır.
• Mülteci çocuklarda dahil olmak üzere çocuk ve kadınlara yönelik 

fotoğraf atölye çalışmaları yapılmaktadır.
Başvuru için;
• Kimlik fotokopisi ile başvuru yapılabilmektedir.
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• Batman üniversitesinde üniversite öğrencileri için giyim evleri hizme-
ti sağlanmış olup, ücretsiz giyim yardımları yapılmaktadır.

• Et tüketemeyen, maddi durumu düşük kanser hastalarına et, gıda 
desteği verilmektedir. 

• 4-6 yaş grubu öğrencilerine kahvaltı hizmeti verilmektedir.
• Hastanelerle sürekli temas halinde olmakla birlikte sağlık sorunu ya-

şayan bireylere yönelik destek sağlanmaktadır.
Başvuru için;
• Yardımı faydalanabilmek için kişinin üzerine zimmetli gayrimenkulün 

olmaması gerekmektedir.
• Muhtarlardan alınacak fakirlik belgesi gerekmektedir.
• Sosyal yardımlaşma da kayıtlı ise kayıtlı olduğunu gösterir belge 

gerekmektedir.
• Aile tablosu, Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılabilmektedir.

BATMAN İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Mehmet BAĞTIR
Adres: Nasıroğlu İş Hanı, Kat:6, No:603 Merkez/BATMAN 
Tel: 0535 697 39 38/0488 214 96 55
Faaliyetler
• Yaşam hakkı ihlali, cinsel istismar durumlarında ücretsiz hukuki hiz-

met verilmektedir.
• Danışmanlık hizmetleri, psikolojik destek sağlanmaktadır.
• Vekalete dair çalışmalar yapılmaktadır.
• Kadın tutukluların haklarını aramaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
• Çocuk tutuklular için hukuki hizmet sağlanmaktadır.
Başvuru için;
• İnsan Hakları Derneği başvuru formu ve kimlik fotokopisi ile başvuru 

yapılabilmektedir.

BATMAN MERKEZ 
HALK EĞİTİM MERKEZİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Gap Mahallesi 2502 Sokak No: 10 Merkez/BATMAN
Tel: 0 488 214 9463 - ALO 147
Web sitesi: meb.gov.tr 
Faaliyetler
• Okuma yazma kursundan faydalanılmaktadır.
• İlk, ortaöğretim ve lisenin açık öğretimden devam ettirilebilmesi için 

gerekli kayıt işlemleri yapılabilmektedir.
• Bilgisayar kullanımı, Muhasebe, El Sanatları, Resim, Dil, Kuaförlük, Di-

kiş- Nakış, Yöresel Kilim Dokuma, Müzik, Kalorifer Ateşçiliği gibi hobi 
ve meslek edindirme kursları düzenlenmektedir.

Başvuru için;
• İlköğretimi bitirmek için hiç okuma yazma bilmeyenler başvuru ya-

pabilmektedir.
• İlköğretimi bitirmek için 4. Sınıf ve öncesinde terk edenler Halk eği-

tim merkezinden aldıkları ilk kademeden okuryazarlık belgesi ve 
nüfus cüzdanı ile başvuru yapabilmektedir.

• Ortaokulu bitirmek için ortaokul terk ve ilkokulu bitirmiş olanlar 
ilköğretim diploması veya Halk eğitim merkezinden aldıkları ikinci 
kademe okuryazarlık belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı, varsa 
kalfalık-ustalık belgesi, eğer Ad-soyad değişikliği varsa mahkeme 
kararı fotokopisi ile başvuru yapabilmektedir.

• Liseyi bitirmek için lise terk ve ortaokulu bitirmiş olanlar ilkokul-or-
taokul diploması veya tasdikname, vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı, 
kayıt ücret dekontu ile başvuru yapılabilmektedir.

BATMAN KIZILAY DERNEĞİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Dernek Başkanı: Ali TEZDİĞ
Adres: Kültür Mahallesi, 2605. Sokak, 72060 Merkez/BATMAN
Tel: 0532 307 98 82/0488 215 6850 
Faaliyetler
• Doğum yapan kadınlara çocuk setleri yardım paketleri verilmektedir.
• Evi yanan ve mağdur durumda olan aile ve bireylere ev eşyaları ve 

evdeki problemleri gidermek adına tadilat masrafları yapılmaktadır.
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Başvuru için;
• Velinin başvurusu ve dilekçesi
• Çocuğa ait sağlık raporu
• Öğrenci belgesi ile başvuru yapılabilmektedir.

DEVLET HASTANELERİ
Devlet Hastaneleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Psik-
yatri Polikliniği, Aile Hekimliği, Alo 182 Hastane Ran-
devu Merkezi
Adres ve İletişim Bilgileri
Batman Bölge Devlet Hastanesi Adres ve İletişim Bilgileri:
Adres: Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi No:1 Merkez/BATMAN
Tel: 0488 221 30 66 - 0488 221 16 79 - 0488 221 18 26 veya ALO 182 
Hastane Randevu Merkezinden randevu talebi oluşturulabilir. 

Aile Hekiminizi öğrenmek veya randevu talebi oluşturmak için ALO 182 
numaralı hattı arayabilirsiniz. 
Faaliyetler
0-12 yaş arasındaki çocuklar aşağıdaki problemleri ya da benzeri prob-
lemleri yaşama durumunda;
• Çocuğunuzun dersi takip etme zorluğu 
• Okul başarısında problem
• Akran zorbalığına maruz kalmış olması ya da akranlarına 

zorbalık yapması
• Şiddete veya istismara maruz kalması veya tanıklık etmesi
• Tırnak yeme, alt ıslatma, yalan söyleme, okuldan veya evden kaçma 

gibi davranışlar göstermesi durumunda destek alınabilmektedir.

BATMAN BAROSU
Adres ve İletişim Bilgileri
Birim sorumlusu: Esra KARANFİL 
Adres: Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:339, Batman Barosu 
Hizmet Binası Merkez/BATMAN
Tel: 0507 358 10 42 / (0488) 213 95 52
E-Posta: info@batmanbarosu.org.tr 
Faaliyetler
• Şiddete maruz kalma, şiddet ihtimalinin bulunması, çocuğun şiddete 

maruz kalması, şiddet ihtimalinin bulunması veya şiddete tanıklık 
etmesi durumlarında destek sağlanmaktadır.

• Bir avukata ihtiyaç duyulmasıyla birlikte avukatlık ücretini karşılama 
olanağı bulunmaması halinde ücretsiz avukat atamaktadır.

BATMAN REHBERLİK ve 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Gültepe Mah. 4383. Sokak, No:17, Gültepe İlkokulu Arkası,  
Merkez/BATMAN 
Tel: 0488 212 16 45
Faaliyetler
• Gereği tespit edildikten sonra sağlık sorunları nedeniyle evde veya 

hastanede eğitim desteği sağlanabilmektedir.
• Özel eğitim ihtiyacı olan veya engelli çocuklara yönelik eğitim hiz-

metleri sağlanmaktadır.
• Evde eğitim hizmeti sağlanmaktadır.
• Rehberlik servisi ve sınıf öğretmeninden verimli faydalanabilmek için 

destek sağlanmaktadır.
• Sınavlara hazırlanma yöntemleri, ders çalışma teknikleri, okulda 

uyum ve ders başarısı, sınav kaygısı, alan, meslek, okul seçme, ar-
kadaşlık ilişkilerinde problemler, öfke kontrolü, aile içi problemler, 
sosyal yaşamda problem çözme becerisinde karşılaşılan sorunlara 
destek sağlanmaktadır.

• Özel eğitim ve rehberlik psikolojik danışmanlık konularında destek 
sağlanmaktadır.

• Çocuk için uygun olan okula gönderilmesine dair destek 
sağlanmaktadır.

mailto:info@batmanbarosu.org.tr
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ADLİ MAKAMLAR 
(CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ve 
AİLE MAHKEMELERİ)
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Gültepe Mah. Halil İbrahim Caddesi Batman Adliye Sarayı  
Merkez/BATMAN
Tel: 0488 502 22 21 - 0488 502 22 22 - 0488 502 2223 - 0488 502 22 24

Kadın, çocuk ya da aile bireylerine yönelik şiddete maruz kalındığında 
ya da risk altındayken şikayet ve ihbar edilebilmektedir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞ-KUR)
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Kültür Mahallesi, 2622. Sokak, No:6, 72060 Merkez/BATMAN
Tel: (0488) 213 91 83
Web sitesi: https://esube.iskur.gov.tr/

Batman İl ve İlçedeki İş-kurlara Nüfus Cüzdanı ile başvuru 
yapılabilmektedir. 

Faaliyetler
• Kişiye uygun iş imkanı sağlayabilmektedir.
• Mesleki Kurs Eğitimlerinden faydalanılabilmektedir.
• İş başı eğitim programları verilmektedir.
• Girişimcilik programları hazırlanmaktadır.

SGK Doğum Parası (Analık İş Göremezlik Ödemesi)
Adres ve İletişim Bilgileri: Doğum yapılan hastanede işlemler yapıl-
maktadır. 
SGK’lı olarak çalışan kadınların doğum yapması halinde SGK’dan do-
ğum parası alma hakkıdır. SGK doğum parasına başvuracak olan kişile-
rin aynı zamanda doğum yardımına da başvurması gerekir. SGK doğum 
parası analık iş göremezlik parasıdır.

Başvuru ve Koşullar
• Halen çalışıyor olmak gerekmektedir.
• Hekimin istirahat raporunu başlatmış olduğu tarih itibariyle işyerinde 

halen SGK’lı olarak çalışmaya devam ediyor olmak gerekmektedir.
• Pirim gün sayısının doğum yapılan tarihten geriye dönük bir yıl için-

de SGK lı pirim gün sayısının en az 90 gün olması gerekmektedir.
• Doğum parası alınan günlerde iş yerinde çalışılmamaktadır.
• Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ölü doğum gerçek-

leştiren kadınlar bu haktan yararlanabilirken düşük yapmış olanlar 
yararlanamazlar.

• Bu haktan yararlanacak olan kadın 32. Hafta veya doktorun onayı ile 
37. Hafta doğum iznine ayrılabilir. 

• Bu ödemeden yararlanan kadın Doğum yardımında da yararlanabilir

HASTANE
Tel: ALO 112  
Kadın, çocuk ya da aile bireylerine yönelik şiddete maruz kalındığında 
ya da risk altındayken şikayet ve ihbar edilebilmektedir.

VALİLİK- KAYMAKAMLIK
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Kültür Mahallesi, Vilayet Cad., 72060 Merkez/BATMAN 
Tel: 0488 212 1847 - 0488 213 10 01- 0488 212 0382 - 0488 212 03 83

Kadın, çocuk ya da aile bireylerine yönelik şiddete maruz kalındığında 
ya da risk altındayken şikayet ve ihbar edilebilmektedir.
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BATMAN BELEDİYESİ SOSYAL 
YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Şirinevler Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:2 Merkez/BATMAN
Tel: 0488 213 27 59
Faaliyetler
• Hoş Geldin Bebek projesi ile yeni doğum yapmış annelere, bebeğin 

ihtiyaçlarını karşılayacak hediye çantası verilmektedir.
• Ekmek Büfeleri projesi ile ihtiyaç sahibi bireylere ekmek ihtiyaçlarını 

karşılanmaları için 5 bölgede kurulan ekmek büfelerinde günlük ek-
mek dağıtımı yapılmaktadır.

• Hasta Bakım Seti projesi ile hastanede yatan bireylere destek olmak 
amacıyla hasta bakım paketi dağıtılmaktadır.

• Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılmaktadır.
• İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır.
• İhtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapılmaktadır.
• İŞ-KUR ile beraber engelli bireylere yönelik istihdamın sağlanabilmesi 

için faaliyetler gerçekleştirmektedir.
• Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri sağlanmaktadır.
• İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezleri ile beraber kadınlara yönelik çeşitli 

mesleki kurs ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir.
Başvuru için; 
• Muhtarlıktan fakirlik belgesi
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Nüfus kayıt örneği
• SGK olmadığına dair belge
• Sosyal inceleme araştırma raporu

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ  
(AİLE HEKİMLİĞİ)
Adres ve İletişim Bilgileri
Aile hekim bilgilerinizi size en yakın Toplum Sağlığı Merkezine giderek 
veya ALO 182 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz. 

Faaliyetler
• Anne-çocuk sağlığı, aşılama ve aile planlaması hizmetlerini  

vermektedir.
• Evde bakımı olan, engelli bireyler, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki 

kendisine kayıtlı kişilere yönelik, evde veya gezici/yerinde sağlık hiz-
metlerinin yürütülür, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile bi-
rinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini 
vermektedirler.

• Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini  
yapmaktadır.

• Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve diğer belgeleri düzenlemektir.

MOBİL ADEM KURS MERKEZİ
Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Güneykent Mah. Dostlar Cad. 144 Merkez/BATMAN
Tel: 0488 231 59 03 
Faaliyetler
• Okuma yazma, bilgisayar, kuran-ı kerim, takı tasarım, satranç, aşçılık, 

pasta yapımı, filmografi, ahşap boyama, resim, kuaförlük, fotoğraf-
çılık, bisiklet, badminton, masa tenisi, yüzme, keman, bağlama, step 
aerobik, resim, tezhip, çocuk bakım ve oyun odası, üç boyutlu resim, 
terraryum gibi çeşitli kurslar verilmektedir.

Başvuru ve Koşullar
• Kimlik fotokopisi
• Öğrenci ise öğrenim belgesi
• Mezun ise diploma fotokopisi
• Okur-yazar ise okur-yazar belgesi ile başvuru yapılmaktadır.
• Oku-yazar olmadığı takdirde okuma-yazma kursuna 

yönlendirilmektedir.
• Kurslar hafta içi ve hafta sonu sabah saat 8.00 ve 17.00 saatleri arasın-

da verilmektedir.
• Kurslara katılım ücretsiz sağlanmaktadır.



Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği
Yenişehir Mah. İnaloğlu Cad. İklim Apt No:14 
Yenişehir / DİYARBAKIR
Tel / Faks: 0412 223 91 53
cacader@gmail.com  /  www.cacader.com

Bu proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
tarafından finanse edilmektedir. 
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)  
Programı / Referans numarası: NEARTS/2017/391-675
Bu yayının içeriğinden yalnızca ÇAÇA Derneği sorumlu 
olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı 
şeklinde yorumlanamaz.
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